14 มีนาคม 2561
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
เรี ยน ท่ านผู้ถอื หุ้น บริษัท การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
2 รายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึง่ ประกอบด้ วยรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
บริ ษัท และงบการเงิน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3 ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออก
จากตาแหน่งตามวาระ
4 ข้ อ มูลเกี่ ย วกับ กรรมการอิ สระที่ บ ริ ษั ท เสนอชื่ อ ให้ เป็ นผู้รั บ มอบฉัน ทะจากผู้ถื อ หุ้น และนิ ย าม
กรรมการอิสระของบริ ษัท
5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
6 เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7 ข้ อบังคับบริ ษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
8 แผนที่สงั เขปแสดงทีต่ งสถานที
ั้
่ประชุม
เนื่องด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 2/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยระเบียบวาระการประชุมมีดงั นี ้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
18 เมษายน 2560 โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ อง
ตรงตามมติของที่ประชุมแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่อรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทได้ สรุ ปรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ใน
รอบปี 2560 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนาเสนอที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่อรับทราบผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที 4.1 พิจารณาอนุ มัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ ้นสุด ณ รอบปี
บัญชีของบริ ษัทที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมสาหรับปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึง่ แสดงฐานะ
ทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ในปี 2560 ที่ผา่ นมา โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ย
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินรวม (ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
57,941.59
53,690.46
29,556.00
28,385.59
28,493.35
26,151.24
846.36
0.38

27,123.79
26,566.67
26,065.94
23,151.18
802.72
0.38
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วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิจาก
งบเฉพาะกิจการหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสารองต่างๆ ทุกประเภท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ขึ ้นอยูก่ บั การขยายธุรกิจและความต้ องการใช้ เ งินทุนของบริ ษัทในแต่ละปี หรื อขึ ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง้ นี ้ ในปี 2560 งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท มี ผ ลการด าเนิ น งานก าไรสุท ธิ เป็ นจ านวนเงิ น
802,716,835.- บาท (แปดร้ อยสองล้ านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้ อยสามสิบห้ าบาท) ดังนัน้ จึงขอเสนอ
ให้ จ่ า ยเงิ น ปั นผลส าหรั บ งวดการด าเนิ น งานของปี 2560 ในอัต ราหุ้ นละ 0.30 บาท เป็ นเงิ น จ านวน
630,000,000.-บาท (หกร้ อยสามสิบล้ านบาท) คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณร้ อยละ 78 ของกาไรสุทธิ
เฉพาะกิจการภายหลังการหักสารองตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ การให้ สิทธิ รับเงินปั นผลของบริ ษัท ยังมีความไม่แน่นอน ขึ ้นอยู่กับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2561 โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กาไรสุทธิสาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
กาไรต่อหุ้น (บาท)
เงินปั นผล (บาท / หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลภายหลังการหักสารองตามที่
กฎหมายกาหนดเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิ (%)

ปี 2560 (นาเสนอ)
802.72
2,100.00
0.38
0.30
630.00
78.48

ปี 2559
1,680.93
2,100.00
0.80
0.75
1,575.00
99.05

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กาหนดว่า บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนัน้ เนื่องจากบริ ษัทได้ จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเป็ น
จานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คือ 210,000,000 บาท ครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัทจึงมิต้องจัดสรรเงินกาไร
เป็ นเงินสารองตามกฎหมายอีก
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา
หุ้นละ 0.30 บาท โดยแบ่งเป็ นเงินปั นผลจากกาไรส่วนที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (Non-BOI) ทังจ
้ านวน
แก่ ผ้ ูถื อหุ้น ที่ มี สิท ธิ รับ เงิ น ปั น ผลตามที่ ป รากฏรายชื่ อ ณ วัน ก าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้น ที่ มี สิท ธิ รับ เงิ น ปั น ผล
(Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 27 เมษายน 2561 และจัดสรรเงินส่วนที่
เหลือเข้ าเป็ นกาไรสะสมของบริ ษัทต่อไป
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วาระ 4.3

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม )
และข้ อบังคับของบริ ษัท สรุ ปใจความสาคัญว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ให้ ใช้ วิธีจบั สลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึง่ กรรมการที่
ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 มี
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายปราเสริ ฐ
ปราสาททองโอสถ
รองประธานกรรมการ
2. พลเอก วิชิต
ยาทิพย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางนฤมล
น้ อยอ่า
กรรมการ
4. นายสมบูรณ์
กิติญาณทรัพย์
กรรมการอิสระ
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเห็นควรนาเสนอที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่ อพิ จารณาอนุมัติเลือกตัง้
กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยใน
กระบวนการคัดเลือ กดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ ได้ ร่วมกัน
พิจ ารณาคุณ สมบัติ ในด้ านต่างๆ โดยดูถึ งความเหมาะสมด้ านคุณ วุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญ
หลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม และมีประวัติก ารทางานที่ไม่ดา่ งพร้ อย
และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่
ผ่านมา
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท แต่ไม่
มีผ้ ใู ดเสนอรายชื่อเข้ ามา
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลของบุคคลที่เสนอให้ เลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่
มาด้ วย 3 และนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4

วาระ 4.4

พิจารณากาหนดจานวนค่ าตอบแทนและบาเหน็จคณะกรรมการบริษัท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่างๆ และพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ และกาไรของบริ ษัท รวมถึงจานวน
กรรมการของบริ ษัทในปั จจุบัน โดยเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน มีรายละเอียดดังนี ้
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(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2560
ปี 2559
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม
รายได้ ธุรกิจสายการบิน
รายได้ รวม
กาไรก่อนหักภาษี เงินได้
รายการปรับปรุงภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจากปี ก่อน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
ผลประโยชน์ ต่อผู้ถอื หุ้น
เงินปั นผล จากผลการดาเนินงาน (บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น (บาท)
จานวนกรรมการทัง้ คณะ (ท่ าน)

เปลี่ยนแปลง

20,490
28,493
1,318
25
329
846
0.38

20,713
26,766
2,776
506
370
1,837
0.84

-1.07%
6.45%
-52.51%
-95.00%
-10.90%
-53.93%
-54.76%

0.30*
1
12

0.75*
1
12

-60.00%
-

หมายเหตุ : * เงินปั นผลต้องได้รบั การอนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดิมเช่นเดียวกับ
ปี ที่ผา่ นมา มีรายละเอียดดังนี ้
(1) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ปี 2561 (นาเสนอ)
1.1 ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- ประธาน
- กรรมการท่านละ
1.2 บาเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)

120,000 บาท/ต่อครัง้
60,000 บาท/ครัง้
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.15
ของรายได้ รวม
จากงบเฉพาะกิจการ
คิดเป็ น 25.0 ล้ านบาท

ปี 2560
120,000 บาท/ต่อครัง้
60,000 บาท/ครัง้
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.15
ของรายได้ รวม
จากงบเฉพาะกิจการ
คิดเป็ น 36.5 ล้ านบาท

ทังนี
้ ้ บริ ษัทใช้ หลักเกณฑ์ในการคานวณบาเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.15 ของรายได้ รวมจาก
จากงบเฉพาะกิจการ และกาหนดเงื่อนไขให้ สามารถจ่ายบาเหน็จได้ เมื่อบริษัทมีผลกาไรสุทธิและจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ โดยให้ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง
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(2) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่ อย
ปี 2561 (นาเสนอ)
2.1 ค่ าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร
- ประธาน
120,000 บาท/ต่อเดือน
- กรรมการท่านละ
60,000 บาท/ต่อเดือน
2.2 ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
60,000 บาท/ต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
40,000 บาท/ต่อครัง้
2.3 ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
- ประธาน
45,000 บาท/ต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
30,000 บาท/ต่อครัง้
2.4 ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
- ประธาน
45,000 บาท/ต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
30,000 บาท/ต่อครัง้

ปี 2560
120,000 บาท/ต่อเดือน
60,000 บาท/ต่อเดือน
60,000 บาท/ต่อครัง้
40,000 บาท/ต่อครัง้
45,000 บาท/ต่อครัง้
30,000 บาท/ต่อครัง้
45,000 บาท/ต่อครัง้
30,000 บาท/ต่อครัง้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนและบาเหน็จคณะกรรมการบริ ษัทตามที่นาเสนอ
วาระ 4.5

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม )
และข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ดังนัน้ สาหรับปี 2561 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอ
เสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจานวน 5 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชีท่ ี
เสนอแต่ งตัง้ ในครัง้ นี ้

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

1.นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ หรื อ
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรื อ
3.นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรื อ
4.นางสาวรสพร เดชอาคม หรื อ
5.นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์

เลขที่ 3182
เลขที่ 3516
เลขที่ 4521
เลขที่ 5659
เลขที่ 5872

จานวนปี ที่ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัท
ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
2 ปี
1 ปี
2 ปี
ไม่เคย
ไม่เคย
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จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (“EY”) เป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 เนื่องจากมีความเป็ นอิสระ มี
มาตรฐานการทางานที่ดี มี คุณ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของบริ ษั ท และข้ อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา และบริ ษัท
ดังกล่าวยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยอีกด้ วย โดยกาหนดค่าตอบแทน ดังนี ้

รายละเอียด
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3
ค่าสอบบัญชีประจาปี
รวมทัง้ สิน้

จานวนเงิน (บาท)
ปี 2561
(นาเสนอ)
980,000.980,000.980,000.2,160,000.5,100,000.-

จานวนเงิน (บาท)
ปี 2560
980,000.980,000.980,000.2,160,000.5,100,000.-

ความเห็ นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่ อพิจารณาอนุมัติ
แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ทงั ้ 5 ท่าน ดังมี รายชื่ อ ข้ างต้ น โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY แทนได้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
เป็ นจานวนเงิน 5,100,000.- บาท ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับ บริ ษัท / บริ ษัทย่อย /
ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
วาระ 4.6

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เนื่องจากมีการแก้ ไขพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (และที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 โดยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุร กิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผา่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ ผลจากการแก้ ไขกฎหมายที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ ข้อบังคับของบริ ษัท ปั จจุบนั
ข้ อที่ 26 ซึ่งกาหนดตามกฎหมายเดิมขัดกับกฎหมายที่มีการแก้ ไขดังกล่าว บริ ษัทจึง มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่ได้ มีการแก้ ไขนันๆ
้ จึงเห็นควรให้ เสนอเรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 26 โดยขอ
แก้ ไขวรรคที่ 2 และเพิ่มเติมวรรคที่ 3 และ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่ได้ มีการแก้ ไข ต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ดังนี ้
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จากเดิม
“ข้ อ 26. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามั ญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด จะเข้ าชื่ อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ใน
กรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”
แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 26. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ าวันนับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทัง้ หลายซึ่ง
เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับ
แต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับข้ อ 29. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท ”
โดยรายละเอียดของข้ อบังคับในส่วนที่มิได้ เสนอให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมให้ คงไว้ ตามเดิม
ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่กรรมการบริ หารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทข้ างต้ นที่
กรมพัฒ นาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจดาเนิ นการต่างๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้ การดาเนินการจด
ทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์ รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาในข้ อบังคับฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติมในกรณี ที่นายทะเบียนมีคาสัง่ และ/หรื อ คาแนะนาให้ แก้ ไขถ้ อยคาบางประการในเอกสารดังกล่าว
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของการ
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท หากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
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เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

คณะกรรมการบริ ษัทจึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันพุธ
ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร
6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8
หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนท่าน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 ซึ่งมีให้ เลือก 3 แบบ โดยให้ เลือกใช้ แบบใด
แบบหนึง่ เท่านัน้
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ท่าน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าประชุม ณ สถานที่ป ระชุมในวันดังกล่าวได้ ตงแต่
ั ้ 12.00 น. เป็ นต้ น
ไป จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี ้
อนึ่ง บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 (Record
Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอแสดงความนับถือ
ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

(นางสาวตรี ศรัณย์ สีตกะลิน)
เลขานุการบริ ษัท
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